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Ofício nº 09/2020 – BNDES/AGOV/DEALEG                                Brasília, 17 de março de 2020 
 
 
 
A Sua Excelência o Senhor 
JERÔNIMO GOERGEN 
Deputado Federal 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Anexo IV – Gabinete 316 
70.160-900  Brasília – DF 
 
 
Ref: Ofício OF/GB/3900/2020 – Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen 
Assunto: Desempenho do Programa BNDES para Composição de Dívidas Rurais – BNDES 
Pro-CDD Agro 
 
 
Senhor deputado, 
 
 
Em atenção ao Ofício OF/GB/3900/2020, envio a Nota ADIG/DECRI nº34/2020, de 
17/03/2020, elaborada pela Área de Operações e Canais Digitais – ADIG do BNDES. 
 
Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, por ventura, 
necessários. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

 
MAURÍLIO GUIGNONI DUTRA 

 

Chefe do Departamento de Assuntos Legislativos 
 

Área de Governo e Relacionamento Institucional 
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Nota ADIG/DECRI nº 34/2020-BNDES      Em 17.03.2020 

 

Ref.: Ofício OF/GB/3900/2020 – Câmara dos Deputados - Deputado 
Federal Jerônimo Goergen 

 
Assunto: Desempenho do Programa BNDES para Composição de Dívidas 

Rurais – BNDES Pro-CDD Agro 
 
Trata-se de Nota Técnica em resposta ao Ofício em referência, encaminhado pelo 
Deputado Federal Jerônimo Goergen (Progressistas/RS), referente à solicitação de 
informação para o Programa BNDES para Composição de Dívidas Rurais – BNDES 
Pro-CDD Agro: “Quantos produtores e empresas foram contemplados e qual o 
volume de recurso?”. 
 
Inicialmente, convém esclarecer que o BNDES operacionaliza as seguintes 
modalidades de financiamento: (i) direta, quando o financiamento é concedido 
diretamente pelo BNDES; (ii) indireta, quando o financiamento é contratado por 
Agentes Financeiros credenciados no BNDES; e (iii) mista, quando o financiamento 
é realizado parcialmente de forma direta e parcialmente de forma indireta. 
 
No que tange aos Produtos e Programas operacionalizados na modalidade indireta 
de processamento automático, como é o caso do Programa BNDES Pro-CDD Agro, 
destaca-se que são caracterizados pela existência de Agentes Financeiros 
credenciados (Instituições Financeiras), responsáveis por efetuar o repasse dos 
recursos às mutuárias (Beneficiárias Finais).  
 
Nesse contexto, as condições a serem necessariamente observadas nas 
operações celebradas na modalidade indireta automática são determinadas por 
normas expedidas pelo BNDES e comunicadas por meio de Circulares às 
Instituições Financeiras credenciadas, que deverão segui-las durante todo o 
processo de análise, enquadramento, contratação e acompanhamento do 
financiamento.  
 
Com efeito, tal modalidade de financiamento contempla duas relações jurídicas 
distintas, quais sejam, uma celebrada entre o BNDES e o Agente Financeiro e outra 
pactuada entre o Agente Financeiro e a Beneficiária Final. 
 
Frise-se, ainda, que, nesse tipo de financiamento, o Agente Financeiro credenciado 
é o responsável pela análise de crédito e aprovação do financiamento, cabendo 
verificar a capacidade de pagamento da empresa e avaliar as garantias 
necessárias para realizar a operação, pois é quem assume o risco da operação 
perante o BNDES, decidindo com quais Linhas e Programas irá operar e quais 
pedidos de financiamento serão aprovados e contratados, de acordo com o limite 
de crédito e o perfil de cada cliente. Dessa maneira, não cabe ao BNDES interferir 
na análise de crédito realizada pelos Agentes Financeiros repassadores.  
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Nesse contexto, com relação ao assunto em referência, diante dos dados 
fornecidos no aludido Ofício, após pesquisa aos bancos de dados do BNDES, 
informa-se que foi efetuado o levantamento abaixo, tendo sido adotadas as 
seguintes premissas: 
 

i) Programa BNDES Pro-CDD Agro; 
 

ii) Valores financiados, ou seja, valores aprovados pelo BNDES para cada 
operação desde do início de vigência do Programa, em de 18.09.2018, até 
12.03.2020; e  

 
iii) Número de beneficiários distintos contemplados. No presente caso todos os 

beneficiários foram Pessoas Físicas. 
 

 
Ano de 

Aprovação

Valor Aprovado 

(R$)

Nº de 

Clientes

2018 16.190.718,77 138

2019 81.422.319,83 175

2020 31.030.685,72 55  
 
 
À disposição para eventuais esclarecimentos. 
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